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مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری 
سازمانی در صنایع الستیک کشور )مورد مطالعه: آرتاویل تایر(

he Impact of Entrepreneurial Organizational Culture on Organizational 
Learning Capacity in the Rubber Industry of Iran (Case Study: Artaville Tire) 

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ، ظرفیت یادگیری سازمانی، کارآفرینی

چکیده:

فرهنگ  سازمانی عاملی اصلی در صحنه مدیریت دانش است و تعامالت می تواند موجب یادگیري و دانش 
آفرینی نیروي انسانی شود به شرطی که فرهنگ این محیط به سمت سازمان یادگیرنده  جهت گیری کند. هدف 
پژوهش حاضر، تعیین میزات تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری در شرکت آرتاویل تایر 
است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- همبستگی می باشد. برای انجام 
تجزیه  و تحلیل از نرم افزار PLS  و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسي پایایي مدل اندازه گیري 
پژوهش، به بررسي ضرایب بارهاي عاملي، ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایي ترکیبي، روایي همگرا و روایي 
واگرا  پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که روابط همخطی بین متغیرها مورد تایید قرار گرفته است  
و بر اساس پژوهش حاضر می توان پیشنهاد کرد که که سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان 

و مدیرانی دارای فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و ظرفیت یادگیری سازمانی باشد.  
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 1. Schein

مقدمه 
توسط  یا  بودن  کارآفرین  با  مساوی  کارآفرینانه،  گرایش  مفهوم 
یک کارآفرین هدایت شدن نیست، بلکه فرآیندی سازمانی است که 
با عنوان فعالیت های کارآفرینانه تبیین می شود. گرایش کارآفرینانه 
دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و 
پیشگامی برای سازمان ها قلمداد می شود. از سوی دیگر، در محیط 
رقابتی، کارکنان شایسته مهم ترین عامل موفقیت هر سازمان است 

.]۱۵[
پویایی های رقابت جهانی، پیشرفت های تکنولوژیکی، ساختاربندی 
مجدد شرکت و شرایط اقتصادی بی ثبات همگی تغییراتی هستند 
برای سازمان ها،  را  آن  و  داده اند  قرار  پوشش  تحت  را  تجارت  که 
از سایر موارد جلوه داده اند.تغییر سازمانی به سبب نیروها  مهم تر 
و فشارهایی مانند تغییر و حرکت سیاسی جهان سازی به سمت 
نئولیبرالیسم، به یک پدیده فراگیر در سازمان های خدمات انسانی 
و کسب وکار تبدیل شده است. پدیده تغییر، همواره به عنوان چالشی 
می گذارد  اثر  سازمان ها  و  گروه ها  افراد،  بر  که  اساسی  و  عمده 
مطرح و موردتوجه محققان مختلف بوده است. سازمان ها از طریق 
ادغام  سازی،  کوچک،  فراگیر،  کیفیت  مدیریت  مجدد،  مهندسی 
تغییرات فرهنگی، تجدید ساختار و سازمان دهی مجدد،  مالکیت، 
سازمان ها  در  مداخالت  دیگر  و  فناوری  توسعه  نرم افزاری،  توسعه 
سرمایه گذاری کرده اند تا بتوانند تغییرات موفقی را ایجاد کنند.در 
چنین شرایطی، استفاده از الگوی قدیمی فرماندهی و کنترل که بر 
تخصص گرایی و کار آیی تأکید دارد و منجر به ایجاد سازمان های 
چندبخشی شده است، چاره ساز نیست. و مرکزیت الگوی جدید و 
مشوق بستر تغییر ، یادگیری است. پژوهشگران بارها اشاره کرده اند 
که یادگیری، جوهر موفقیت در فرآیند تغییر سازمانی است. شین)۱(  
)۱۹۹۳( عقیده دارد سازمان هایی که سریع تر یاد می گیرند، قادرند 
خود را سریع تر با تغییر وفق دهند. یادگیری، شرط الزم برنامه ریزی 
و مدیریت مؤثر تغییر است. یادگیری نه تنها شانس بقای سازمان 
را افزایش می دهد، بلکه یک مزیت رقابتی پایدار را فراهم می آورد.

یادگیری  و  یادگیرنده  سازمان  مفهوم  که  است  دلیل  همین  به 
داشته  فزاینده ای  رشد  و  مطرح شده  اخیر  سال های  در  سازمانی 
 ۹0 دهه  شروع  با  که  است  پدیده ای  یادگیرنده،  سازمان  است. 
میالدی مطرح شد . علت پدیدار شدن چنین سازمان هایی، شرایط، 
نظریه ها و تغییر و تحول در محیط های سازمانی پیش  از این دهه 
برای  را  تالشی گسترده  سازمان ها  تمام  که  به گونه ای  است؛  بوده 
بقای خود آغاز کرده بودند و برای آن که بتوانند خود را در محیط 
چارچوب های  از  می بایست  کنند،  حفظ  خویش  اطراف  پرتالطم 
یعنی  شوند،  متحول  یادگیرنده  سازمان  سمت  به  و  خارج  ناپویا، 
در ساختار و اساس خود دگرگونی هایی ژرف ایجاد کنند. از دیگر 
عوامل مهمی که می توان در این تحقیق به آن اشاره کرد، ظرفیت 

یادگیری سازمانی است.
ظرفیت یادگیری سازمان به توانایی سازمان براي اجراي اقدامات 
مدیریتی، ساختار، خط مشی ها و رویه های مناسبی داللت دارد که 
یادگیري را تسهیل می  کند و آن را توسعه می دهد. این توانایی به 
فرآیند یادگیري سازمانی منجر می شود. سازمان ها از طریق استقرار 
از  یا  و  می کنند  تسهیل  را  سازمانی  یادگیري  فرآیند  که  عواملی 
طریق اجازه دادن به سازمان  که یادگیرنده باشد ، چنین ظرفیتی 
ایجاد،  به  قادر  باید  سازمانی  یادگیري  ظرفیت  می کنند.  ایجاد  را 
کسب، انتقال و یکپارچگی دانش جدید باشد و همچنین به اصالح 
بهبود  بر  تأکید  با  جدید  دانش  از  استفاده  براي  فعلی  رفتارهاي 
عملکرد منجر شود. بر اساس تعریف رابینز از یادگیری، یادگیری 
دائمی، که  از هر نوع تغییر در رفتار به صورت نسبتاً  عبارت است 

درنتیجه تجربه رخ می دهد. 
پویای  محیط  در  سازمان ها  برای  کارآفرینانه  فعالیت های  انجام 
رقابت جهانی امروز که تغییرات سریعی را در خود می بیند، ضروری 
است. ازاین رو در موقعیت کنونی ، یکی از مهم ترین موضوعات برای 
برون رفت سازمان ها از وضع موجود ، توجه ویژه آن ها به  خالقیت 
و کارآفرینی است. زیرا در این صورت هم افراد به منافع اقتصادی 
خود دست می یابند و هم سازمان ها می توانند رشدی فزاینده را در 
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پیش بگیرند و هم اعتالی خود را به گوش جهانیان برسانند.

صنعت الستیک سازی
 اختراع الستیک ۱600 سال قبل از میالد توسط قوم مایا صورت 
گرفت. قوم مایا از التکس برای ساخت توپ های الستیکی، پیکره ها 
و کاربردهای دیگر استفاده می کردند. در سال ۱780 میالدی تایر 
برای نخستین بار به صورت حلقه  های چوبی با پوششی از کائوچوی 
طبیعی به بازار عرضه شد. در سال ۱۹4۵ نخستین تایر بادی توسط 
رابرت ویلیام تامسون تولید شد. در طی سال های بعد تایرهای توپر، 
تایرهای بدون تیوب و تایرهای تسمه دار در ادامه روند تکامل تایر 
تولید شدند و  موفقیت بزرگ این صنعت با تولید تایرهای رادیال 
توسط شرکت میشلن فرانسه به وقوع پیوست. در سال های اخیر نیز 
متناسب با پیشرفت سریع صنایع خودروسازی فرآورده های جدید 
 ... و  پنچررو  تایرهای  دوقلوی سواری،  تایرهای  مانند  تایر  صنعت 
بازار شده  روانه  معتبر صنایع الستیک سازی  از سوی شرکت های 
فرهنگ  سازمانی  تأثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق  این  لذا  است]۹[ 
کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع الستیک کشور 

مورد بررسی قرارگرفته است.

ادبیات تحقیق
 فرهنگ

اما  شده  ارائه  فرهنگ  از  گوناگونی  و  متعدد  تعاریف  تاکنون   
شین  است.  هافسند  و  شین  به  مربوط  تعاریف  مهم ترین  بی شک 
)۱۹8۵( بیان می کند که فرهنگ الگویی از مفروضات اساسی است 
که یک گروه معین در هنگام رویارویی با مسائل ناشی از انطباق با 
محیط بیرونی و ایجاد انسجام در محیط درونی آن ها را ابداع یا ، 
کشف می کند یا توسعه می دهد. این الگوها به دلیل کارآمدی در 
حل مسائل و مشکالت گروه ارزشمند شمرده شده و ازاین رو به عنوان 
با آن مسائل،  ادراک، تفکر و احساس در رابطه  شیوه های درست 
به افراد تازه وارد آموخته می شود . هافسند )200۱( بیان می دارد 

که فرهنگ، الگوی تفکر و احساس است که اعضای یک گروه را از 
دیگران متمایز می کند. فرهنگ عمیقاً ریشه دار، ناخودآگاه و تحت 
تأثیر ارزش های نهادهای سیاسی و نظام  های فنی است که همه 
ارزش های  هم زمان ارزش ها و اعتقادات را تقویت می کنند. عموماً 
فرهنگی در سال های اولیه زندگی فرد شکل می گیرند و در الگوهای 
رفتاری افراد متناسب با محیط فرهنگی ، ظاهر می شوند و در طول 

زمان پایدار باقی می مانند ]۱۹[.
فرهنگ حاکم بر سازمان مقوله ساده ای نیست. فرهنگ سازمانی 
اثرات  کنوني  زمان  در  اگرچه  است.  ملي  فرهنگ  از  بیش  چیزي 
فرهنگ ملي یک موضوع پذیرفته شده است، ولي هنوز این مسئله 
نوع  و  شکل گیری  در  فرهنگي  عامل  آیا  که  است  نشده  روشن 
داشته  برتري   ) عوامل  سایر  به  )نسبت  می تواند  سازمان  فعالیت 
باشد یا خیر . چنین به نظر می رسد که اگر کارهاي یک سازمان 
به صورت یکنواخت و تکراري باشد و از تکنولوژي استاندارد استفاده 

شود، اثرات عوامل فرهنگي کمتر می شود ]۱4[.

فرهنگ سازمانی
مشترک  ارزش های  و  معاني  از  مجموعه اي  فرهنگ سازمانی 
نظام  مي دهد،  پیوند  یکدیگر  به  را  سازمان  اعضاي  که  مي باشد 
یک  تمایز  باعث  و  مي دهد  تشکیل  را  سازمان  بر  حاکم  ارزشي 
که  است  عاملي  همان  درواقع  مي شود.  دیگر  سازماني  از  سازمان 
است که هر  و هوایي  و حال  تعیین می کند  را  امور  انجام  شیوه 
تازه  واردي در سازمان آن را حس مي کند و آن  قدر قوي است که 
ناخودآگاه در وجودش رخنه مي کند و تفکر و رفتار سازماني وي را 
تشکیل مي دهد. مطالعات بیان مي دارند که فرهنگ مي تواند یک 
دارایي و سرمایه یا یک بدهي باشد. فرهنگ یک دارایي است زیرا 
باورهاي مشترک به سهولت و صرفه جویي ارتباطات منجر می شود 
و تصمیم گیري را آسان مي کند. همچنین به ایجاد نگرش هماهنگي 
و تعهد منجر مي گردد و در این صورت عملکردی بهتر و اثربخش 
ممکن  قوي  فرهنگ  باوجوداین،  اما،  دارد.  پي  در  را  سازمان  در 

علیزاده مجد و همکاران
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است به افزایش کارایي در زمینه بهره برداري از منابع منجر شود و 
درعین حال غیر اثربخش باشد، زیرا اعتقادات و ارزش ها با نیازهاي 
سازمان، اعضاء و سایر مؤسسان انطباق ندارد و درنتیجه تبدیل به 
یک بدهي مي شود. بنابراین ماهیت و محتواي ارزش ها عامل اصلي 
اثربخشي سازمان است. اگر ارزش های غالب،  در تأثیر فرهنگ بر 
هدف و استراتژي هاي سازماني را حمایت کند، فرهنگ یک سرمایه 
مهم است و برعکس، ارزش های غلط فرهنگ را به یک بدهي اصلي 
مدیریت  پژوهشگران  که  اساسي  مسائل  از  یکي  مي کند.  تبدیل 
تطبیقي ازجمله هافستید به آن توجه کرده اند، چگونگي اثرگذاري 
فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان است. یافته اصلي بررسي هافستید 
آن است که سازمان ها به شدت تحت تأثیر فرهنگ هستند. این امر 
احتمال  بلکه  مي گذارد،  تأثیر  سازمان  درون  افراد  رفتار  بر  نه تنها 
یک  از  مدیریت  سبک  و  سازماني  نظریه هاي  موفقیت آمیز  انتقال 
فرهنگ به فرهنگ دیگر را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد)جزایری و 
و  باورها  از  مجموعه ای  به عنوان  همکاران ۱۳88(.فرهنگ سازمانی 
ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می گذارد 
درراه  مانعی  یا  پویایی  و  حرکت  برای  شروعی  نقطه  می توان  و 
زمینه های  اساسی ترین  از  فرهنگ سازمانی  آید.  به شمار  پیشرفت 
جدید  برنامه های  اینکه  به  نظر  است.  سازمان  در  تحول  و  تغییر 
تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می کند ازاین رو هدف 
این برنامه ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به عنوان زیربنا به بستر 
تحول است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاري 
به موضوع اجتماعی عمده اي در سراسر این در حالی است که در 
دهه های گذشته فقط بر زندگی دنیا مبدل شده است . هواداران 
نظریه کیفیت زندگی کاري در  شخصی غیر کاری تأکید می شد  
جستجوي نظام هایی نوین براي کمک به کارکنان هستند تا آن ها 
برقرار  تعادل  خود  شخصی  زندگی  و  کاري  زندگی  بین  بتوانند 
است  سازمانی  اثربخشی  مرکز  در  فرهنگ سازمانی   . کنند[۱0] 
کارایی،  و  پاسخگویی  افزایش  دولتی  بافت  به  توجه  با  عملکرد  و 
خود  آژانس های  در  فرهنگ  ایجاد  در  کلیدی  بازیگران  رهبران  و 

هستند ]۱۹[ فرهنگ سازمانی دارای ابعادی نظیر توجه به جزئیات، 
فاصله قدرت، ابهام گریزی، خطرپذیری، تطبیق پذیری، نوآوری، فرد 
محوری، تیم محوری، نتیجه محوری، انسجام و نگرش کوتاه مدت 

در مقابل بلندمدت است ]20[.
است.  دانش  مدیریت  درصحنه  اصلی  عاملی  فرهنگ سازمانی 
فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می شود که افراد در تالش برای 
نگهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته های خود 
را تسهیم و منتشر کنند. درواقع فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه های 
سازماني تأثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش های مشترک، 
به سازمان ها قدرت می دهد و بر رفتار فردي، انگیزه، رضایت شغلي، 
سازماني،  نظام های  و  ساختار  طراحي  انساني،  نیروي  تعهد  سطح 
تأثیر  و...  استراتژی ها  اجراي خط مشی ها و  هدف گذاری، تدوین و 
می گذارد ]۱[. در شرکت های خانوادگی، فرهنگ سازمانی از طریق 
فرآیند پویای تعامل بین نسلی تکامل می یابد. تحقیقات قبلی پیوند 
را   )EO( کارآفرینانه  جهت گیری  و  خانواده  فرهنگ سازمانی  بین 
موردبررسی قرار داده  است، اما نقش واسطه ای که مشارکت نسلی 
می تواند در این رابطه بازی کند را نادیده گرفته است ]24[. رابینز 
)۱۳74( فرهنگ سازمانی را سامانه ای از استنباط مشترکی می داند 
از  تفکیک دو سازمان  و موجب  دارند  به سازمان  نسبت  اعضا  که 
مشترک،  مفروضات  شامل  فرهنگ سازمانی  می شود.  یکدیگر 

ارزش ها و هنجارهای درون سازمانی است ]22[.

فرهنگ کارآفرینانه
است  بوده  مفهومی  کارآفرینانه  فرهنگ  اخیر،  سال  سی  در 
است  پیداکرده  نمود  مدیریت  و  کارآفرینی  ادبیات  در  اغلب  که 
است.  جای داده  خویش  در  را  متفاوتی  معانی  زمان  طول  در  که 
ریسک پذیر  نوآور؛ خالق،  که  است  فرهنگی  معنای  به  عبارتی  به 
کارآفرینانه  فرهنگ  می کشاند.  چالش  به  را  موجود  وضع  و  است 
است  بیان شده  بوروکراتیک  و  محور  اداری  سازمان های  مقابل  در 
و همچنین در سطح ملی برای توصیف ارزش های اجتماعی کشور 
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و نگرش نسبت به کارآفرینی کاربرد دارد. این نوع فرهنگ در دو 
به صورت گسترده تر  و  تحلیل می شود  و سازمانی  اجتماعی  سطح 
مفهومی هنجاری و توصیفی است تا یک مفهوم نظریه ای. فرهنگ 
کارآفرینانه با توجه به ارزش ها، نگرش ها، باورها، فرضیات و هنجارها 
و رفتارهای مرتبط کارآفرینی مفهومی مبهم می تواند باشد. فرهنگ 
فرهنگ سازمانی  گسترده  حوزه  از  که  است  مفهومی  کارآفرینانه 
ویژگی های  کارآفرین،  قهرمانان  از  برای حمایت  و  است  برخاسته 
آن تعیین شده است . فرهنگ سازمانی بر مبنای نظر شین )۱۹۹6(، 
رفتارهای  و  فرضیات  مشترک،  ارزش های  از  زمینه ای  ای  سامانه 
نفوذ در کل سازمان است. بدین ترتیب فرهنگ کارآفرینانه بر طبق 
نظرات اندیشمندانی چون هورنسبی، کوراتکو )۱۹۹0( نیرویی قوی 
و  کارکنان  نوآورانه  توانایی های  ارتقای  برای  سازمان ها  درون  در 
منبع سوختی برای بقا است. فرهنگ کارآفرینانه دارای ویژگی هایی 
دارد. در مدل های مفهومی  ارتباطی مستقیم  با عملکرد  است که 
گسترده تر، فرهنگ کارآفرینانه جزئی اساسی از ساختار و معماری 
شرکت است که برای پیشبرد موفقیت آمیز راهبرد سازمان ضروری 

محسوب می شود ]۱۹[.
درباره  بسیاری  نظریه پردازان  کارآفرینانه:  فرهنگ  نظریه های 
کومز  و  بالکین  اند.  کرده  ارائه  را  نظریه هایی  کارآفرینانه،  فرهنگ 
مجیا )۱۹87( بیان می دارند که در صنایع با فناوری باال ، فرهنگ 
است  بهتر  پاداش ها  که  می دهد  پرورش  را  تفکر  این  کارآفرینانه 
دقیقاً بستگی به عملکرد داشته باشند و اهداف ، مشوق و انگیزه 
و موفقیت های فردی  ارزیابی دستاورد  و  اندازه گیری  برای  دهنده 

باشد ]۱۹[.

یادگیری سازمانی
به  را  شرایط  که  است  بلندمدتی  فعالیت  سازمانی،  یادگیری 
شرایط سودمند رقابتی تبدیل می سازد. سازمان ها در سرعت باالی 
با نیاز به داشتن کارکنانی  بازار امروز در حال رویارویی  تغییر در 
هستند که می دانند چگونه یاد بگیرند و می توانند به سرعت مجدداً 

سازمان ها  شوند.  آماده  جدید  چالش های  برای  و  شوند  تجهیز 
به  نسبت  را  خود  وضعیت  همواره  می توانند  یادگیری  طریق  از 
تغییرات محیطی پویاتر کنند و در مقابل ایجاد تغییر مهیاتر باشند. 
به  سازمان ها  نیاز  بر  یکسان  به طور  و دست اندرکاران  پژوهشگران 
،برای پرورش محیطی  یادگیرنده  عاملی تحت عنوان سازمان های 
که در آن تمام اعضا به طور مداوم یاد می گیرند، و اقدام به افزایش 
،تأکید  سازمانی  عملکرد  بهبود  به منظور  سازمان  اعضای  دانش 
که  سازمان  یک  به عنوان  می توان  را  یادگیرنده  سازمان  می کنند. 
و  زنده  راهبردی،  آینده،  به  مربوط  فعال،  واال،  آرمان های  دارای 
فراهم  هایی  نظام  یادگیرنده  همچنین،سازمان  کرد.  بیان  سازگار 
آورده است که ظرفیت کلی سازمان برای رشد و یادگیری مداوم 
تمام  ادغام  یادگیرنده  سازمان  در  یادگیری  سطوح  می افزاید  را 
آن  از  هدف  که  است  سازمانی  و  تیمی  فردی،  یادگیری  سطوح 
بتوانند  که  شکلی  به  باشد  می  سازمان  عملکرد  توسعه  و  بهبود 
با  متعددی  سازمان های  سازند.  منطبق  ناپایدار  محیط  با  را  خود 
انتفاعی  غیردولتی،  دولتی،  سازمان های  مواجه اند  تغییر  ضرورت 
ذی نفعان  که  مواجه اند  شگرفی  تغییرات  با  همگی  غیرانتفاعی،  و 

گوناگون آن ها، انتظار آن را دارند ]2۹[.
شرکت ها،  که  است  روش هایی  دربرگیرنده  سازمانی  یادگیری 
دانش را ایجاد، تکمیل و سازمان می دهند و با رواج آن در فرهنگ و 
فعالیت های سازمانی، مهارت های کارکنان بهبود و کارایی سازمانی 
دانش  بر  مبتنی  پویای  فرایند  سازمانی  یادگیری  می یابد.  توسعه 
به  فردی  از سطح  مختلف عمل،  بین سطوح  بر حرکت  که  است 
دارد  داللت  بالعکس  و  سازمانی  سطح  به  سپس  و  گروهی  سطح 

.]۱۳[

سازمان یادگیرنده
توانایی های  افراد  آن  در  که  است  سازمانی  یادگیرنده  سازمان 
یاد می گیرند  باهم  به طور مستمر توسعه می دهند و همه  را  خود 
یادگیرنده  یا  آفرین  دانش  سازمان  نوناکا  بگیرند.  یاد  چگونه  که 

علیزاده مجد و همکاران

مدیریت:  مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه  ...
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و  عام  فعالیت  یک  آموختن  دانش  آن  در  که  می داند  سازمانی  را 
همگانی و نوعی رفتار هرروزه محسوب می شود که همه ی اعضای 
سازمان را به کارکنان دانشی تبدیل می کند. در سازمان یادگیرنده 
را  و آشکار  و دانش های ضمنی  برقرار می کنند  ارتباط  باهم  افراد 
از یکدیگر می آموزند. سازمان یادگیرنده از شیوه حل مسئله برای 
یادگیری بهره می گیرد. بدین ترتیب که در آغاز مسئله را تعریف 
می کند و به فرضیه سازی برای حل آن می پردازد و سپس با فرضیه 
آزمایی به راه حل می رسد. راه حل ها در عمل تجربیات جدیدی را 
می توان  آن ها  از  استفاده  با  که  می آورند  وجود  به  سازمان  برای 
مسائل پیش رو را رفع کرد. سازمان یادگیرنده از تجربه های قبلی 
بهترین ها  از  الگویی  با  و  می برد  بهره  دیگران  تجربیات  از  و  خود 
از  یادگیرنده  سازمان   .. می افزاید  خود  تجربه  و  دانش  ذخایر  به 
تجربه های موفق و ناموفق خود به نتایج گران بهایی دست می یابد 
و همان گونه که نادلر گفته، سازمان یادگیرنده حتی از شکست های 
خود نیز به بهره وری می رسد. یادگیری تغییر همیشگی در تجربه 
و نتایج رفتارهای تکراری است که به عملکرد بهتر و انجام سریع تر 
وظایف منجر می شود. قبل از اینکه سازمان به ایجاد تغییر مبادرت 
کند، باید مدیران ارشد بدانند که چگونه آن تغییر در اراهبرد کلی 

سازمان سهم دارد و از آن رضایت داشته باشند ]4[.

ویژگی های سازمان های یادگیرنده
گری دسلر )۱۹۹۱( معتقد است که سازمان یادگیرنده سازمانی 
است که در امر ایجاد و کسب دانش، جامه عمل پوشانیدن به آن 
جدید  دانش  و  دیدگاه ها  نمودن  منعکس  برای  رفتار  تغییر  نیز  و 
یادگیرنده  سازمان  کاروین  به زعم  است.  برخوردار  الزم  مهارت  از 
سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است 
و  دانش  منعکس کننده  که  می کند  تعدیل  چنان  را  خود  رفتار  و 
قلمداد  یادگیرنده  را  سازمانی  مارکوات  باشد.  جدید  دیدگاه های 
می کند که باقدرت و به صورت جمعی یاد می گیرد و دائماً خود را 
به گونه ای تغییر می دهد که بتواند باهدف موفقیت مجموعه سازمانی، 

به نحو بهتری اطالعات را جمع آوری، مدیریت و استفاده کند ]2۱[.

قابلیت یادگیری سازمانی
اجراي  براي  سازمان  توانایی  به  سازمانی)۱(  یادگیري  قابلیت   
اقدامات مدیریتی، ساختار، خط مشی ها و رویه های مناسبی داللت 
دارد که یادگیري را آسان می  کند و آن را توسعه می دهد.  این 
از  سازمان ها  می شود.  منجر  سازمانی  یادگیري  فرآیند  به  توانایی 
آسان  را  سازمانی  یادگیري  فرآیند  که  عواملی  استقرار  طریق 
می کنند و یا از طریق اجازه دادن به سازمان  که یادگیرنده باشد، 
چنین قابلیتی را ایجاد می کنند. قابلیت یادگیري سازمانی باید قادر 
به ایجاد، کسب، انتقال و یکپارچگی دانش جدید باشد و همچنین 
به اصالح رفتارهاي فعلی براي استفاده از دانش جدید با تأکید بر 
بهبود عملکرد  منجر شود ]2۱[. قابلیت یادگیري سازماني، بیانگر 
با  مرزهاي  ایده ها به طور مؤثر در برخورد  ظرفیت خلق و تعمیم 
ویژه  مدیریتي  شیوه های  و  ابتکارات  طریق  از  سازماني،  متنوع 
است. بر اساس یافته های بونتیس، کروسان و هالند ارتقاي قابلیت 
یادگیري در سازمان ها می تواند قابلیت نوآوری های سازماني را ارتقا 
دهد و مزیت رقابتي را در محیط های تجاري متغیر، حفظ کرده و 
تلفیق  بر  نیز  یادگیری سازمانی  قابلیت  ارتقا بخشد ]۱8[. مفهوم 
یادگیری در سطح فردی و سازمانی تأکید می کند. استفاده مؤثر از 
این دانش باعث ایجاد و توسعه هوش و خالقیت سازمانی می شود. 
به عبارتی در سطح فردی، مدیریت دانش موجب می شود مهارت ها 
و تجربیات کارکنان به اشتراک گذاشته شده و رشد حرفه ای آن ها 
به نوبه خود  ارتقاء سطح کارکنان  انجام پذیرد.  بیشتری  با سرعت 
می تواند موجب ارتقاء سطح عملکرد و توانمندی های سازمان شود 

.]۵[

پیشینه تحقیق
گاچانجا و همکاران)2( در سال 2020  در پژوهشی تحت عنوان 
تأثیر یادگیری سازمان بر تولید نوآوری در شرکت های تولیدی در 
 1. Organizational Learning Capability      2. Gachanja etal 2020
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معنی داری  تأثیر   IO در   OL که  است  آن  از  حاکی  یافته ها  کنیا 
مادام العمر،  یادگیری  خالقیت،  بهبود  برای  می شود  توصیه  دارد. 
پشتیبانی مدیریتی و تحمل ریسک ترغیب شود. خالقیت باال در 
افزایش ظرفیت ادغام دانش داخلی و خارجی برای سطوح بیشتر 
تا  شود  انجام  باید  بیشتری  تحقیقات  است.  مهم  هوشی  ضریب 
تهیه کنندگان  و  اطالعات مشتریان  از  دریابیم که چگونه می توان 
در  همکاران)۱(  اکنو   .]27[ کرد  استفاده   OL غنی سازی  برای 
سال 2020 در پژ.وهشی تحت عنوان یک ابزار آموخته شده برای 
که دادند  نشان  نتایج  است  ساخت وساز  در  سازمانی   یادگیری 

LinCTool با اختصاص چند کاربر دارای مسئولیت ها / نقش های 

با  آموخته شده  دروس  طبقه بندی  یادگیری،  فرایند  در  مختلف 
به  توجه  با  که  درس هایی  بازیابی  و  طبقه بندی  یک  از  استفاده 
شباهت های پروژه آموخته شده است، می تواند یادگیری سازمانی 
در   20۱۹ سال  در  ویتو)2(   .]26[ کند  تقویت  شرکت ها  در  را 
و  فرهنگ سازمانی  در  اساسی  تغییرات  عنوان  تحت  تحقیقی 
و  روانی  بهداشت  موسسه  سه  بین  مقایسه  یک  رهبری؛  نفوذ 
اساسی  اهمیت  از  فرهنگ سازمانی  دهد  می  نشان  کودکان  رفاه 
اثربخشی  دولت،  افزایش  شرایط  به  توجه  با   . است  برخوردار 
بازیگران  رهبران  و  کارایی،  و  پاسخگویی  عملکرد  و  سازمانی 
اصلی در ایجاد فرهنگ در درون خود هستند ]۳0[. چرچم)۳( در  
فرهنگ سازمانی  بین  رابطه  عنوان  تحت  درپژوهشی   20۱7 سال 
دخالت  آیا  خانوادگی:  شرکت های  در  جهت گیری  کارآفرینی،  و 
نتایج نشان می دهد که هیچ مسیر فرهنگی  نسلی اهمیت دارد؟ 
واحد برای توسعه و نگهداری از شرکت های خانوادگی بلندمدت 
قبیله  در  فرهنگ  وقتی  که   کارآفرینی  ندارد. جهت گیری  وجود 
می کند،  تقویت  را   EO باالتر  است، سطح  درگیر  نسل  یک  فقط 
فرهنگ  این  شوند  درگیر  زمان  هم  طور  به  نسل  چندین  وقتی 
می کند  تقویت  را   EO باالتر  سطوح  که  است  مراتبی  سلسله 
اهمیت  پژوهشی تحت عنوان  آتینزا)4( در سال 20۱۵ در   .]24[
درون سازمانی،  کارآفرینی  برای  حمایتی  فرهنگ سازمانی  ایجاد 

که  است  استوار  این  بر  سازمانی  مرزهای  درون  در  اصلی  فشار 
می  پرورش یافته   سازمان  مرزهای  درون  در  کارآفرینانه  روحیه 
یابد تا جو نوآوری در آن باال رود ]2۳[. جعفری و کاالنکی)۵( در 
ابعاد  میان  رابطه  بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی  در   2008 سال 
سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر به این نتیجه رسید که 
تغییر  برای  آماده  و  یادگیرنده  سازمان  ابعاد  میان  رابطه  وجود 
می باشد ]28[. کرانتن)6(  در سال 2004 در پژوهشی تحت عنوان 
بررسی رابطه میان محیط کارآفرینانه و رفتار کارآفرینانه به این 
نیت  بر  تأثیرگذاری  از طریق  می تواند  محیط  که  رسیدند  نتیجه 

کارآفرینانه اثر زیادی بگذارد ]2۵[.
تحت  پژوهشی  در   ۱۳۹8 سال  در  همکاران  و  فایدگیوی 
فرهنگشهروندی  به  پایبندی  و  ملی  هویت  رابطه  تحلیل  عنوان 
شهروندي،  مهم  ابعاد  از  یکی  شیراز(  کالن شهر  )موردمطالعه: 
و  فرهنگ  تعمیق   و  گسترش  ایجاد،  است.  شهروندي  فرهنگ 
اخالقیات شهروندي می تواند گره گشای بسیاری از مسائل شهری 
و اجتماعی باشد که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه اند .در 
این راستا هدف این پژوهش بررسی ارتباط هویت ملی و فرهنگ 
شهروندي است ]۱2[. گرشاسپی و همکاران در سال ۱۳۹۵ در 
مدیریت  با  فرهنگ سازمانی  رابطه   بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی 
پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  کرج  شهر  دولتی  ادارات  در  تغییر 
نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ سازمانی و مدیریت 
تغییر با ضریب همبستگی 72% و در سطح معنی داری ۱% می باشد. 
و  ثبات  مشارکتی،  شامل:  فرهنگ سازمانی  چهارگانه  انواع  یعنی 
رابطه  تغییر  مدیریت  با  مأموریتی  و  انعطاف پذیری  یکپارچگی، 
معناداری وجود دارد ]۱6[. لگزیان و ملک زاده در سال۱۳8۹ در 
پژوهش شناسایی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان 
سازمان  یک  ادراک  از  سطح  باالترین  از  دادند  نشان  یادگیرنده 
و همکاران  پور  ]۱7[. شهرکی  است  راهبردی  تأمین  یادگیرنده، 
در سال۱۳8۹ به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی 
سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان پرداختند و یافته های 
 1. Eken etal 2020     2. vito 2019      3. cherchem 2017       4. Atienza 2015      5. Jafari, kalanaki 2012      6. Cranten 2004 

علیزاده مجد و همکاران

مدیریت:  مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه  ...
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فرهنگ سازمانی  اصلی  شاخص  سه  بین  که  داد  نشان  پژوهش 
با  پاداش  نظام  و  مدیریت  حمایت   ، انسجام  و  یکپارچگی  شامل 
شاخص های کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ]8[. 
رهنورد آهن و همکاران در سال  ۱۳8۹ در پژوهش تبیین رابطه 
بین فناوری اطالعات و درجه تحقق سازمان یادگیرنده دریافتند 
بین فناوری اطالعات و سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود 
فناوری  بین  که  می دهد  نشان  پژوهش  دیگر  سوی  از   . ندارد 
رابطه  بعد  هفت  میان  از  یادگیرنده  سازمان  بعد  دو  و  اطالعات 
سی  ر ۱بر ۳ 8 8 معنادار وجود دارد ]6[. کردنائیچ و همکاران 
در  کارآفرینانه  فرهنگ  و  سازمانی  ساختار  عناصر  بین  رابطه 
ابعاد  تمامی  بین  که  دادند  نشان  تحقیق  نتایج  تهران  دانشگاه 
به جز  کارآفرینانه  سازمانی  ساختار  و  فرهنگ سازمانی  ده گانه 
سلطانی   .]۱4[ دارد  وجود  معنی داری  رابطه ی  ریسک پذیری 
نهادی  مناسب  الگوی  تبیین  پروژه  در   ۱۳76 سال  در  تیرانی 
به کارگیری  با  بیان داشتند که  نوآوری در صنایع  و  بهبود  کردن 
فراگیری  و  استمرار  موجبات  می توانند  صنعتی  شرکت های  آن 
تغییر  پرتو  در  و  فراهم  خود  در شرکت های  را  نوآوری  و  بهبود 
مستمر فرآورده و فرآیند تولید، توان رقابت درصحنه های بین المللی 
را پیدا کنند ]7[. حسینی و حاجی پور در سال ۱۳87تبیین ارتباط 
انعطاف پذیری  و  نوآوری  و  دانش  ظرفیت جذب  مشترک  ذهنیت 
مشترک  ذهنیت  معنادار  تأثیر  از  حاکی  نتایج حاصل  سازمان  در 
بر ظرفیت جذب دانش است. بخش دیگر نتایج بیانگر وجود تأثیر 
نشان  نتایج  این  است.  مذکور  متغیر  دو  بر  دانش  جذب  ظرفیت 
ظرفیت  تبیین  برای  باالیی  تبیین  توان  از  تحقیق  مدل  می دهد 
 .]۳[ است  برخوردار  آن  نتایج  و  آن  بر  مؤثر  عوامل  دانش،  جذب 
نانچیان در سال ۱۳87 به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری 
به دست آمده  نتیجه  و  پرداخته  سپه  بانک  ستادی  واحدهای  در 
نوآوري  و  فرهنگ سازمانی  متغیرهاي  بین  که  است  آن  از  حاکي 
و  دارد  وجود  معنی داری  رابطه  سپه  بانک  ستادي  واحدهاي  در 
واحدهای ستادي بانک سپه از میزان درگیر شده در کار، سازگاري، 

انطباق و رسالت مناسبي برخوردار نمي باشند. همچنین شاخص 
بانک  ستادي  واحدهاي  در  شاخص  مهمترین  به عنوان  سازگاري 

سپه مطرح است.

تجربی
روش تحقیق

و  ماهیت  اساس  بر  و  کاربردی  اساس هدف  بر  پژوهش حاضر 
این  در  به دست آمده  اطالعات  است.  همبستگی  توصیفی  روش 
و جمع آوری  کتابخانه ای  مطالعات  و  پرسشنامه  از طریق  تحقیق 
به منظور  است.  به دست آمده  مربوطه  در صنعت  میدانی  داده های 
پرسشنامه  از  تجزیه وتحلیل  برای  اطالعات  و  داده ها  جمع آوری 
 ۳۱ شامل  تحقیق  این  پرسشنامه  است.  استفاده شده  استاندارد 
گزینه ای  پنج  طیف  از  سؤاالت  طراحی  برای  می باشد.  سؤال 
مقایسه های  رایج ترین  از  یکی  که  است  شده  استفاده  لیکرت 
شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  می رود.  شمار  به  اندازه گیری 
آرتاویل  الستیک  شرکت  خبره  کارکنان  و  مدیران  از  نفر    80
تحقیق  این  برای  انتخاب شده  نمونه گیری  روش  است  بوده  تایر  
از  زیرمجموعه ای  که  بود  طبقه ای  تصادفی  نمونه گیری  روش 
روش های احتمالی می باشد، جدول مورگان یکی از پرکاربردترین 
روش ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. برای تعیین نمونه 
موردنظر از فرمول آماری استفاده شده که در آن سطح اطمینان 
۹۵٪ و خطای برآوردی ۵٪ لحاظ شده است، حجم نمونه آماری 
این تحقیق 66 نفر به دست آمده است. هر پژوهش میدانی به مدل 
و  متغیرها  مناسب،  تحلیلی  ابزار  قالب  در  که  دارد  نیاز  تحقیق 

روابط بین آن ها را نشان می دهد.
در این تحقیق براي تجزیه وتحلیل داده ها از روش های مختلف 
آمار توصیفي، استنباطي و روش حداقل مربعات جزئي، به وسیله 
نرم افزارهايSPSS 22 و 2SmartPLS استفاده شده است. در آمار 
مدل  از  تحقیق  فرضیه هاي  آزمون  به منظور  تحقیق  این  تحلیلي 

معادالت ساختاري استفاده شده است.

managementمدیریت
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نتیجه ها و بحث
برازش مدل های اندازه گیری

بررسي  به  پژوهش،  اندازه گیري  مدل  پایایي  بررسي  به منظور 
بارهاي عاملي، ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایي ترکیبي،  ضرایب 

روایي همگرا و روایي واگرا مي پردازیم.
از  بیشتر  یا  برابر  عاملي  بارهاي   : عاملي  بارهاي  سنجش   ●
0/4 مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص هاي 
آن از واریانس خطاي اندازه گیري آن سازه بیشتر است و پایایي 

در مورد آن مدل اندازه گیري قابل قبول است.
مقدار  اینکه  به  توجه  با  ترکیبي:  پایایي  کرونباخ،  آلفاي   ●
0/7 است مطابق  ترکیبي  پایایي  و  آلفاي کرونباخ  براي  مناسب 
پایایي  وضعیت  بودن  مناسب  مي توان  ذیل  جدول  یافته هاي  با 

پژوهش را تائید کرد.
 AVE روایي همگرا:  با توجه به اینکه مقدار مناسب براي ● 
با یافته هاي جدول این معیار در مورد  برابر 0/۵ است و مطابق 
نتیجه  در  اند،  کرده  اتخاذ  را  مناسبي  مقدار  پنهان  متغیرهاي 

مناسب بودن روایي همگراي پژوهش تائید می شود.
جذر  مقایسه ي  واگرا،  روایي  بررسي  براي    : واگرا  روایي   ●
AVE هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگي بین سازه ها بررسی 

می شود. همان طور که در جدول ذیل مشاهده مي شود، مقادیر 
قطر اصلي ماتریس )جذر ضرایب AVE هرسازه( از مقادیر پایین 
)ضرایب همبستگي بین هر سازه با سازه هاي دیگر( بیشتر بوده 
است و این مطلب نشان دهنده ي قابل قبول بودن روایي واگراي 

سازه هاست.

Jeffrey&Baron ۱۹۹۹ شکل۱ مدل تحقیق  برگرفته از

مدیریت:  مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه  ...

علیزاده مجد و همکاران

 رود.گیري به شمار میهاي اندازهقايسهمترين است که يکی از رايج شدهاي لیکرت استفاده طراحی سؤاالت از طیف پنج گزينه براي
گیري روش نمونه بوده است آرتاويل تاير شرکت الستیک خبره  و کارکنان نفر از مديران  80جامعه آماري اين پژوهش شامل 

 جدولباشد، هاي احتمالی میاي از روشکه زيرمجموعه بود ايگیري تصادفی طبقهبراي اين تحقیق روش نمونه شدهانتخاب
براي تعیین نمونه موردنظر از فرمول آماري  ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است.يکی از پرکاربردترين روش مورگان
 نفر66 حجم نمونه آماري اين تحقیق  ،است شدهلحاظ  ٪۵و خطاي برآوردي  ٪۹۵شده که در آن سطح اطمینان استفاده

را نشان  هاآنروابط بین  نیاز دارد که در قالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها وهر پژوهش میدانی به مدل تحقیق  آمده است.دستبه
 .دهدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jeffrey&Baron ۱۹۹۹برگرفته از  : مدل تحقیق۱نمایه

وسيله ، بهحداقل مربعات جزئي روشهاي مختلف آمار توصيفي، استنباطي و ها از روشوتحليل دادهتجزيهدر اين تحقيق براي 
مدل  هاي تحقيق ازفرضيهمنظور آزمون در آمار تحليلي اين تحقيق به .شده استاستفاده 2SmartPLS و SPSS 22افزارهاينرم

 شده است.معادالت ساختاري استفاده

 

 ها و بحث:نتیجه

 گیریهای اندازهبرازش مدل
ی، بیترک يیايپا کرونباخ و يآلفا بيضرا ،یعامل يبارها بيضرا یپژوهش، به بررس يریگمدل اندازه يیايپا یمنظور بررسبه     

 .ميپردازیم روايی همگرا و روايی واگرا

 فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

 ظرفیت یادگیری سازمانی

 اهداف

 صالحیت

 یادگیری

 کارکنان
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جدول۱ سنجش بارهای عاملی

 هاي آن از شاخص واريانس بین سازه ومؤيد اين مطلب است که  4/0بارهاي عاملی برابر يا بیشتر از  : سنجش بارهای عاملی
 .قبول استگیري قابلاندازه مورد آن مدل گیري آن سازه بیشتر است و پايايی درواريانس خطاي اندازه

  
 نجش بارهای عاملیس -۱جدول

 سطح پذیرش بار عاملی سؤاالت سؤال
 4/0 0.408 گیرند.میهاي جديد، مورد تشويق و حمايت قرار کارکنان هنگام ارائه ايده  ۱
 4/0 0.67۹ گیرد. يرش قرار میموردپذابتکارات کارکنان از سوي سازمان   2
 4/0 0.7۹8 پذير باشند.شوند که ريسکيق میتشوافراد در اين سازمان   ۳
 4/0 0.6۵2 کنند.گذاري میهاي ناشناخته سرمايهافراد در اين سازمان در حوزه  4
است، بخشی از  دادهرخدر محیط سازمان در حال  آنچهآوري و گزارش اطالعات درباره جمع  ۵

 کار همه کارکنان است.
0.7۳4 4/0 

 4/0 0.642 هايی براي دريافت و تسهیم اطالعات از خارج از سازمان وجود دارد.يهروها و سامانه  6
کنندگان و... در ها، عرضهدانشگاه ، مشتريان، نهادهاي فنی،رقباشوند تا با افراد تشويق می 7

 تعامل باشند.
0.۵۳۳ 4/0 

 4/0 0.6۱4 ارتباط برقرار کنند. باهمشوند تا کارکنان تشويق می 8
 4/0 0.4۹7 در داخل گروه کاري ارتباطات باز و آزاد وجود دارد. ۹

 4/0 0.۵8۳ کنند.می مديران، ارتباطات را آسان  ۱0
 4/0 0.708 اي وجود دارد.چندوظیفه هاي کاريگروه در اين سازمان،   ۱۱
 4/0 0.724 دهند.مديران سازمان، غالباً کارکنان را در تصمیمات مهم مشارکت می  ۱2
 4/0 0.۵4۹ ها اثرگذار است.هاي کارکنان بر سیاستنگرش  ۱۳
 4/0 0.60۳ شوند.کنند در تصمیمات مهم مشارکت داده میکارکنان احساس می  ۱4
 4/0 0.۵۹2 کند. کارآفرينانه سعی و کوشش می راهبردماندن در يک  یشدن يا باقسازمان براي تبديل ۱۵
و فرآيندهاي  فرآورده هااي هستند؛ و عالوه بر آن، بر نوآوري، اهداف مالی اساسی و پايه  ۱6

 شود.می یدپذيري تأکخطرها و جديد، فرصت
0.8۳0 4/0 

 4/0 0.7۵۵ می کنندهاي سازمانی، از رفتارهاي کارآفرينانه افراد حمايت ها، شعائر و رسمآيین ۱7
 4/0 0.6۳8 اخالقیات سازمانی با کارآفرينی همخوانی و سازگاري دارند. ۱8
 4/0 0.8۳6 سازمان داراي صالحیت و موفقیت است، زيرا داراي ويژگی کارآفرينانه است. ۱۹
 4/0 0.۹06 آورد، داراي شايستگی است.داخلی جديدي را به اجرا درمیسازمان به علت آنکه فرآيندهاي  20
هاي کارآفرينانه حمايت هاي موجود در سازمان، از شايستگیها، قهرمانان و سرگذشتسمبل 2۱

 .می کنند.
0.774 4/0 

 4/0 0.424 کند.هاي متنوع کارآفرينانه، از شايستگی سازمان حمايت میفرهنگ  22
سازمان يک فرضیه اساسی وجود دارد که از مفهوم خاصی ازآنچه سازمان و کارکنان در اين  2۳

 به وجود آمده است. ،دهندآن انجام می
0.۵۵2 4/0 

 4/0 0.4۳7 است. کرده اي را در سازمان ايجادمديريت سازمان، رهبري و بینش کارآفرينانه 24
ي مرتبط با به باورها یابیِکارآفرينانه در دستکارکنان سازمان با استفاده از يک فرهنگ  2۵

 گیرند.مورد ارزيابی قرار می / خدمت و بازار فرآورده
0.7۵4 4/0 

/ خدمت و بازار، در وضعیت فعلی سازمان محرک کارآفرينی  فرآوردهباورهاي مرتبط با  26
 هستند.

0.864 4/0 

 4/0 0.686 اند.کارکنان سازمان توانمند شده 27
 4/0 0.8۵۱ کارکنان کلید موفقیت سازمان هستند.  28
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علیزاده مجد و همکاران

جدول۳ میانگین واریانس استخراجی

جدول۲ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

جدول۴ روایی واگرا

 است مطابق با  7/0با توجه به اينکه مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ و پايايی ترکیبی  :آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی
 کرد. دیتوان مناسب بودن وضعیت پايايی پژوهش را تائمیذيل هاي جدول يافته

 پایایی ترکیبیآلفای کرونباخ و  -۲جدول

 سطح پذیرش پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

7/0 0.۹0 0.88 ظرفیت يادگیري سازمانی  
7/0 0.7۹ 0.82 اهداف  

7/0 0.82 0.77 صالحیت تمايز  
7/0 0.7۹ 0.84 يادگیري  
7/0 0.74 0.۹۳ کارکنان  

 
 با توجه به اينکه مقدار مناسب براي  : روایی همگراAVE  هاي جدول اين معیار در مورد است و مطابق با يافته ۵/0برابر

 .شود، در نتیجه مناسب بودن روايی همگراي پژوهش تائید میکرده اندمقدار مناسبی را اتخاذ  پنهانمتغیرهاي 

 میانگین واریانس استخراجی -۳جدول

 سطح پذيرش ميانگين واريانس استخراجي متغيرها

 ۵/۰ ۰.۶۹ ظرفیت يادگیري سازمانی
 ۵/۰ ۰.۵۱ اهداف

 ۵/۰ ۰.۵۶ صالحیت تمايز
 ۵/۰ ۰.۶۵ يادگیري
 ۵/۰ ۰.۵۹ کارکنان

 
  : ي جذربراي بررسی روايی واگرا، مقايسه روایی واگرا AVE بررسی می هامقادير ضرايب همبستگی بین سازه هر سازه با 

هرسازه( از مقادير پايین  AVE ماتريس )جذر ضرايب، مقادير قطر اصلی شودمشاهده میجدول ذيل طور که در همان شود.
قبول بودن روايی واگراي ي قابلاين مطلب نشان دهنده و است هاي ديگر( بیشتر بوده)ضرايب همبستگی بین هر سازه با سازه

 .هاستسازه

 روایی واگرا -۴جدول

  صالحيت تمايز اهداف ظرفيت يادگيری سازماني متغيرها
 يادگيری

 
 کارکنان

     ۰.۸۳ ظرفیت يادگیري سازمانی
    ۰.۷۱ ۰.۷۰ اهداف

   ۰.۷۴ ۰.۵۷ ۰.۵۶ صالحیت تمايز
  ۰.۸۰ ۰.۵۰ ۰.2۰ ۰.2۵ يادگیري
 ۰.۷۶ ۰.22 ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۰.۱۴ کارکنان

 

 است مطابق با  7/0با توجه به اينکه مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ و پايايی ترکیبی  :آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی
 کرد. دیتوان مناسب بودن وضعیت پايايی پژوهش را تائمیذيل هاي جدول يافته

 پایایی ترکیبیآلفای کرونباخ و  -۲جدول

 سطح پذیرش پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

7/0 0.۹0 0.88 ظرفیت يادگیري سازمانی  
7/0 0.7۹ 0.82 اهداف  

7/0 0.82 0.77 صالحیت تمايز  
7/0 0.7۹ 0.84 يادگیري  
7/0 0.74 0.۹۳ کارکنان  

 
 با توجه به اينکه مقدار مناسب براي  : روایی همگراAVE  هاي جدول اين معیار در مورد است و مطابق با يافته ۵/0برابر

 .شود، در نتیجه مناسب بودن روايی همگراي پژوهش تائید میکرده اندمقدار مناسبی را اتخاذ  پنهانمتغیرهاي 

 میانگین واریانس استخراجی -۳جدول

 سطح پذيرش ميانگين واريانس استخراجي متغيرها

 ۵/۰ ۰.۶۹ ظرفیت يادگیري سازمانی
 ۵/۰ ۰.۵۱ اهداف

 ۵/۰ ۰.۵۶ صالحیت تمايز
 ۵/۰ ۰.۶۵ يادگیري
 ۵/۰ ۰.۵۹ کارکنان

 
  : ي جذربراي بررسی روايی واگرا، مقايسه روایی واگرا AVE بررسی می هامقادير ضرايب همبستگی بین سازه هر سازه با 

هرسازه( از مقادير پايین  AVE ماتريس )جذر ضرايب، مقادير قطر اصلی شودمشاهده میجدول ذيل طور که در همان شود.
قبول بودن روايی واگراي ي قابلاين مطلب نشان دهنده و است هاي ديگر( بیشتر بوده)ضرايب همبستگی بین هر سازه با سازه

 .هاستسازه

 روایی واگرا -۴جدول

  صالحيت تمايز اهداف ظرفيت يادگيری سازماني متغيرها
 يادگيری

 
 کارکنان

     ۰.۸۳ ظرفیت يادگیري سازمانی
    ۰.۷۱ ۰.۷۰ اهداف

   ۰.۷۴ ۰.۵۷ ۰.۵۶ صالحیت تمايز
  ۰.۸۰ ۰.۵۰ ۰.2۰ ۰.2۵ يادگیري
 ۰.۷۶ ۰.22 ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۰.۱۴ کارکنان

 

 است مطابق با  7/0با توجه به اينکه مقدار مناسب براي آلفاي کرونباخ و پايايی ترکیبی  :آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی
 کرد. دیتوان مناسب بودن وضعیت پايايی پژوهش را تائمیذيل هاي جدول يافته

 پایایی ترکیبیآلفای کرونباخ و  -۲جدول

 سطح پذیرش پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

7/0 0.۹0 0.88 ظرفیت يادگیري سازمانی  
7/0 0.7۹ 0.82 اهداف  

7/0 0.82 0.77 صالحیت تمايز  
7/0 0.7۹ 0.84 يادگیري  
7/0 0.74 0.۹۳ کارکنان  

 
 با توجه به اينکه مقدار مناسب براي  : روایی همگراAVE  هاي جدول اين معیار در مورد است و مطابق با يافته ۵/0برابر

 .شود، در نتیجه مناسب بودن روايی همگراي پژوهش تائید میکرده اندمقدار مناسبی را اتخاذ  پنهانمتغیرهاي 

 میانگین واریانس استخراجی -۳جدول

 سطح پذيرش ميانگين واريانس استخراجي متغيرها

 ۵/۰ ۰.۶۹ ظرفیت يادگیري سازمانی
 ۵/۰ ۰.۵۱ اهداف

 ۵/۰ ۰.۵۶ صالحیت تمايز
 ۵/۰ ۰.۶۵ يادگیري
 ۵/۰ ۰.۵۹ کارکنان

 
  : ي جذربراي بررسی روايی واگرا، مقايسه روایی واگرا AVE بررسی می هامقادير ضرايب همبستگی بین سازه هر سازه با 

هرسازه( از مقادير پايین  AVE ماتريس )جذر ضرايب، مقادير قطر اصلی شودمشاهده میجدول ذيل طور که در همان شود.
قبول بودن روايی واگراي ي قابلاين مطلب نشان دهنده و است هاي ديگر( بیشتر بوده)ضرايب همبستگی بین هر سازه با سازه

 .هاستسازه

 روایی واگرا -۴جدول

  صالحيت تمايز اهداف ظرفيت يادگيری سازماني متغيرها
 يادگيری

 
 کارکنان

     ۰.۸۳ ظرفیت يادگیري سازمانی
    ۰.۷۱ ۰.۷۰ اهداف

   ۰.۷۴ ۰.۵۷ ۰.۵۶ صالحیت تمايز
  ۰.۸۰ ۰.۵۰ ۰.2۰ ۰.2۵ يادگیري
 ۰.۷۶ ۰.22 ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۰.۱۴ کارکنان

 

مدیریت:  مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه  ...
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برازش مدل ساختاری
برازش بخش ساختاري مدل از طریق بررسي مقادیر R2 )واریانس 
تبیین شده( و مقادیر Q2 )قدرت پیش بیني مدل( صورت مي پذیرد.

متغیر  یک  تأثیر  از  نشان  که  است  معیاري   R2 : R2 معیار   ●
برون زا بر یک متغیر درون زا دارد و سه مقدار 0/۱۹، 0/۳۳ و 0/67 
به عنوان مقدار مالک براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي R2 در نظر 
گرفته می شود. مطابق با جدول مقدار R2 براي سازه هاي درون زاي 
پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک، قوی 

بودن برازش مدل ساختاري تائید می شود.

● معیار Q2 :  در صورتي که مقدار Q2 در مورد یک سازه درون زا 
سه مقدار 0/02، 0/۱۵ و 0/۳۵ را کسب کند، به ترتیب نشان از 
قدرت پیش بیني ضعیف، متوسط و قوي سازه یا سازه هاي برونزاي 
مربوط به آن را دارد. نتایج جدول نشان از قدرت پیش بیني قوی 

مدل  برازش  و  دارد  پژوهش  درونزاي  در خصوص سازه هاي  مدل 
ساختاري را تائید می کند.

برازش مدل كلی
● معیار Gof : توسط این معیار، پژوهشگر پس از بررسي برازش 
اندازه گیري و بخش ساختاري مدل پژوهش، برازش بخش  بخش 
 0/۳6 و   0/2۵  ،0/0۱ مقدار  سه  که  مي کند  کنترل  نیز  را  کلي 
شده  معرفي   Gof براي  قوي  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  به عنوان 
است.  با توجه به مقدار به دست آمده براي gof به میزان 0/462 

برازش مناسب )متوسط( مدل کلي تائید می شود.

آزمون فرضیه های پژوهش
روش  اساس  بر  پژوهش  فرضیه هاي  آزمون  به  بخش  این  در 
مسیر   ضریب  اندازه   پرداخته شده است.  جزئي  مربعات  حداقل 
براي  و  است  متغیر  دو  بین  رابطه   قوت  و  قدرت  دهنده   نشان 
معنادار بودن ضریب مسیر الزم است مقدار آماره تي هر مسیر  از 

عدد ۱/۹6 بیشتر باشد. 

جدول۶ قدرت پیش بینی مدل

جدول۵ واریانس تبیین شده

Gof جدول۷ معیار
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 برازش مدل ساختاری

صورت ( بینی مدلپیشقدرت ) 2Qريو مقاد (واريانس تبیین شده) 2Rريمقاد یبررس قيمدل از طر يبرازش بخش ساختار
 .رديپذیم

 2اریمعR  :2R  67/0و  ۳۳/0، ۱۹/0 زا دارد و سه مقداردرون ریمتغ کيزا بر برون ریمتغ کي ریاست که نشان از تأثمعیاري 
هاي براي سازه 2Rمطابق با جدول مقدار شود.در نظر گرفته می 2Rي متوسط و قو ف،یضع ريمقاد يمقدار مالک برا عنوانبه

 می شود. تائید يبرازش مدل ساختار بودن قوي پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک،  يزادرون
  واریانس تبیین شده -۵جدول

 2R متغیرها

 0.62 ظرفیت يادگیري سازمانی
 2اریمعQ :  2که مقدار یدر صورتQ  نشان از  بیبه ترت ،کندرا کسب  ۳۵/0و  ۱۵/0، 02/0 زا سه مقدارسازه درون کيدر مورد

  ینیبشینشان از قدرت پ جدول جيآن را دارد. نتا مربوط به يبرونزا يهاسازه ايسازه  يمتوسط و قو ف،یضع ینیبشیقدرت پ
 می کند.را تائید  يساختار مدلپژوهش دارد و برازش  يدرونزا يهامدل در خصوص سازه قوي

  بینی مدلقدرت پیش-۶جدول
 SSO SSE 2Q=SSE/SSO -1 متغیرها

 0.۳247۳8 786.۳4۱۹۱۵ ۹24.000000 ظرفیت يادگیري سازمانی

 
 کلیبرازش مدل 

  معیارGof:  مدل پژوهش، برازش  يو بخش ساختار يریگبرازش بخش اندازهی پژوهشگر پس از بررس ار،یمع نيتوسط ا
 یمعرف Gofي برا يمتوسط و قو ف،یضع ريعنوان مقادبه ۳6/0و  2۵/0، 0۱/0 که سه مقدار کندیکنترل م زیرا ن یبخش کل

 شود.تائید می یمدل کل )متوسط( برازش مناسب 462/0 زانیبه م gofي با توجه به مقدار به دست آمده برا  شده است.
 Gofمعیار  -۷جدول

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 2R Communalities متغيرها
 ۰.۶۹ ۰.۶2 ظرفیت يادگیري سازمانی

 ۰.۵۱ - اهداف
 ۰.۵۶ - صالحیت تمايز

 ۰.۶۵ - يادگیري
 ۰.۵۹ - کارکنان

 ۰.۶ ۰.۶2 ميانگين
gof ۰.۶۱ 

 

 

 

 برازش مدل ساختاری

صورت ( بینی مدلپیشقدرت ) 2Qريو مقاد (واريانس تبیین شده) 2Rريمقاد یبررس قيمدل از طر يبرازش بخش ساختار
 .رديپذیم

 2اریمعR  :2R  67/0و  ۳۳/0، ۱۹/0 زا دارد و سه مقداردرون ریمتغ کيزا بر برون ریمتغ کي ریاست که نشان از تأثمعیاري 
هاي براي سازه 2Rمطابق با جدول مقدار شود.در نظر گرفته می 2Rي متوسط و قو ف،یضع ريمقاد يمقدار مالک برا عنوانبه
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 یمعرف Gofي برا يمتوسط و قو ف،یضع ريعنوان مقادبه ۳6/0و  2۵/0، 0۱/0 که سه مقدار کندیکنترل م زیرا ن یبخش کل

 شود.تائید می یمدل کل )متوسط( برازش مناسب 462/0 زانیبه م gofي با توجه به مقدار به دست آمده برا  شده است.
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 برازش مدل ساختاری

صورت ( بینی مدلپیشقدرت ) 2Qريو مقاد (واريانس تبیین شده) 2Rريمقاد یبررس قيمدل از طر يبرازش بخش ساختار
 .رديپذیم

 2اریمعR  :2R  67/0و  ۳۳/0، ۱۹/0 زا دارد و سه مقداردرون ریمتغ کيزا بر برون ریمتغ کي ریاست که نشان از تأثمعیاري 
هاي براي سازه 2Rمطابق با جدول مقدار شود.در نظر گرفته می 2Rي متوسط و قو ف،یضع ريمقاد يمقدار مالک برا عنوانبه

 می شود. تائید يبرازش مدل ساختار بودن قوي پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک،  يزادرون
  واریانس تبیین شده -۵جدول

 2R متغیرها

 0.62 ظرفیت يادگیري سازمانی
 2اریمعQ :  2که مقدار یدر صورتQ  نشان از  بیبه ترت ،کندرا کسب  ۳۵/0و  ۱۵/0، 02/0 زا سه مقدارسازه درون کيدر مورد

  ینیبشینشان از قدرت پ جدول جيآن را دارد. نتا مربوط به يبرونزا يهاسازه ايسازه  يمتوسط و قو ف،یضع ینیبشیقدرت پ
 می کند.را تائید  يساختار مدلپژوهش دارد و برازش  يدرونزا يهامدل در خصوص سازه قوي

  بینی مدلقدرت پیش-۶جدول
 SSO SSE 2Q=SSE/SSO -1 متغیرها

 0.۳247۳8 786.۳4۱۹۱۵ ۹24.000000 ظرفیت يادگیري سازمانی

 
 کلیبرازش مدل 

  معیارGof:  مدل پژوهش، برازش  يو بخش ساختار يریگبرازش بخش اندازهی پژوهشگر پس از بررس ار،یمع نيتوسط ا
 یمعرف Gofي برا يمتوسط و قو ف،یضع ريعنوان مقادبه ۳6/0و  2۵/0، 0۱/0 که سه مقدار کندیکنترل م زیرا ن یبخش کل

 شود.تائید می یمدل کل )متوسط( برازش مناسب 462/0 زانیبه م gofي با توجه به مقدار به دست آمده برا  شده است.
 Gofمعیار  -۷جدول

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 2R Communalities متغيرها
 ۰.۶۹ ۰.۶2 ظرفیت يادگیري سازمانی

 ۰.۵۱ - اهداف
 ۰.۵۶ - صالحیت تمايز

 ۰.۶۵ - يادگیري
 ۰.۵۹ - کارکنان

 ۰.۶ ۰.۶2 ميانگين
gof ۰.۶۱ 
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شکل ۲ آماره تی

شکل ۳ ضریب مسیر

مدیریت:  مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه  ...

 های پژوهشآزمون فرضیه
نشان   ضريب مسیر اندازهاست. شدهپرداخته روش حداقل مربعات جزئی ي پژوهش بر اساسهاآزمون فرضیهدر اين بخش به 

 ۹6/۱ از عدد  هر مسیرآماره تی  الزم است مقدار بودن ضريب مسیر معنادار برايو  استبین دو متغیر  قدرت و قوت رابطه دهنده
 بیشتر باشد. 

 

 : آماره تی۲نمایه

 

 : ضریب مسیر۳نمایه

 دارد.تاثیر  اهداف بر ظرفیت يادگیري سازمانی   -1فرضیه 

 های پژوهشآزمون فرضیه
نشان   ضريب مسیر اندازهاست. شدهپرداخته روش حداقل مربعات جزئی ي پژوهش بر اساسهاآزمون فرضیهدر اين بخش به 

 ۹6/۱ از عدد  هر مسیرآماره تی  الزم است مقدار بودن ضريب مسیر معنادار برايو  استبین دو متغیر  قدرت و قوت رابطه دهنده
 بیشتر باشد. 

 

 : آماره تی۲نمایه

 

 : ضریب مسیر۳نمایه

 دارد.تاثیر  اهداف بر ظرفیت يادگیري سازمانی   -1فرضیه 

علیزاده مجد و همکاران
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فرضیه ۱-   اهداف بر ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر دارد.
مطابق نمایه های 2و۳، مقدار ضریب مسیر براي متغیر  0/۵۵۱ 
و مقدار آماره تي   ۵.8۳0   به دست آمده است که بیشتر از مقدار 

۱/۹6 مي باشد. بنابراین فرضیه ۱ تائید می شود.
فرضیه 2-  صالحیت تمایز  بر ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر دارد.

مطابق نمایه های 2و ۳ مقدار ضریب مسیر براي متغیر 0/27۹ 
و مقدار آماره تي   2.۳60 به دست آمده است که بیشتر از مقدار 

۱/۹6 مي باشد. بنابراین فرضیه 2 تائید مي شود.
فرضیه ۳-  یادگیری  بر ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر  دارد.

مطابق نمایه های 2و۳ مقدار ضریب مسیر براي متغیر   0/۵۵۱ 
و مقدار آماره تي   2.7۵6  به دست آمده است که بیشتر از مقدار 

۱/۹6 مي باشد. بنابراین فرضیه ۳ تائید مي شود.

فرضیه 4-  کارکنان بر ظرفیت یادگیری سازمانی  تاثیر دارد.
مطابق نمایه های 2و۳ مقدار ضریب مسیر براي متغیر  0.۱2۱ 
و مقدار آماره تي    2.۵۹۵ به دست آمده است که بیشتر از مقدار 

۱/۹6 مي باشد. بنابراین فرضیه ۳ تائید مي شود.

نتیجه گیری
با  ارتباط  در  گذشته  ادبیات  از  فراوان  بررسی های  به  توجه  با 
یادگیری  ظرفیت  و  کارآفرینانه  سازمانی  فرهنگ  متغییرهای 
سازمانی پژوهشی یافت نشد که این متغیرها  را مورد بررسی قرار 
داده باشد. در ادامه با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع کاربردی 
و روابط بین متغیر ها به صورت همخطی می باشد از روش مدل یابي 
معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. 

managementمدیریت

جدول۸ فرضیه ۱

 جدول۹ فرضیه ۲

جدول۱۰ فرضیه ۳

جدول۱۱  فرضیه ۳

  ۱ فرضیه -۸جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش ۵.8۳0 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----اهداف
که بیشتر از مقدار  است به دست آمده   ۵.8۳0  و مقدار آماره تی  ۵۵۱/0  ریمتغ، مقدار ضريب مسیر براي ۳و2هاي مطابق نمايه

 .می شودتائید  ۱. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تمايز یتصالح  -2فرضیه 

 ۲ فرضیه -۹جدول 
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۳60 0.27۹ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----صالحبت تمايز   
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۳60  و مقدار آماره تی  27۹/0 ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و 2هاي مطابق نمايه

 .شود تائید می 2. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر  ري  بر ظرفیت يادگیري سازمانیيادگی  -3فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۰جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.7۵6 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----يادگیري
که بیشتر از مقدار است به دست آمده   2.7۵6 و مقدار آماره تی   ۵۵۱/0   ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي نمايهمطابق 

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. نان بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تاثیرکارک  -۴فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۱جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۵۹۵ 0.۱2۱  ظرفیت ياديگیري سازمانی >----کارکنان
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۵۹۵ و مقدار آماره تی    0.۱2۱  ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي مطابق نمايه

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 گیری:نتیجه

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه و ظرفیت يادگیري سازمانی  در ارتباط با متغییرهاي هاي فراوان از ادبیات گذشتهبا توجه به بررسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و  . در ادامه با توجه به اين کهداده باشدار را مورد بررسی قر ها پژوهشی يافت نشد که اين متغیر

استفاده  Smart PLSافزار رمي با استفاده از نمعادالت ساختار یابياز روش مدل باشدروابط بین متغیر ها به صورت همخطی می
: بخش دهدهاي معادالت ساختاري، سه بخش را تحت پوشش قرار میلبراي برازش و ارزيابی روايی مد Smart PLSروش  شد.
 .براي بدست آوردن نتیجه کمک گرفته شد  spssافزار همچنین از نرم گیري، مدل ساختاري و بخش کلی مدل.هاي اندازهمدل

 : داد که نتايج نشان 
گذارد همانطور که در پژوهش قره و رئیسی به اين نتیجه رسیدند  که رابطه هاي برقراري ارتباط بر اعتماد سازمانی اثر میمهارت

مثبت و معناداري بین اين دو متغیر وجود دارد. در فرضیه بعدي رفتار کارآفرينانه بر اعتماد سازمانی اثر دارد همانظور که در 
که اين دو متغیر تاثیر مثبت و معناداري با يکديگر دارند. و در فرضیه  شده است ی و همکاران به اين نتیجه رسیدهپژوهش رحمان

 نتايج است.نعمتی و همکاران به آن اشاره شده  هاي برقراري ارتباط بر رفتار کارآفرينانه اثر دارد همانطور که در پژوهشآخر مهارت

  ۱ فرضیه -۸جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش ۵.8۳0 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----اهداف
که بیشتر از مقدار  است به دست آمده   ۵.8۳0  و مقدار آماره تی  ۵۵۱/0  ریمتغ، مقدار ضريب مسیر براي ۳و2هاي مطابق نمايه

 .می شودتائید  ۱. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تمايز یتصالح  -2فرضیه 

 ۲ فرضیه -۹جدول 
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۳60 0.27۹ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----صالحبت تمايز   
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۳60  و مقدار آماره تی  27۹/0 ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و 2هاي مطابق نمايه

 .شود تائید می 2. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر  ري  بر ظرفیت يادگیري سازمانیيادگی  -3فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۰جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.7۵6 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----يادگیري
که بیشتر از مقدار است به دست آمده   2.7۵6 و مقدار آماره تی   ۵۵۱/0   ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي نمايهمطابق 

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. نان بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تاثیرکارک  -۴فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۱جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۵۹۵ 0.۱2۱  ظرفیت ياديگیري سازمانی >----کارکنان
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۵۹۵ و مقدار آماره تی    0.۱2۱  ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي مطابق نمايه

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 گیری:نتیجه

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه و ظرفیت يادگیري سازمانی  در ارتباط با متغییرهاي هاي فراوان از ادبیات گذشتهبا توجه به بررسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و  . در ادامه با توجه به اين کهداده باشدار را مورد بررسی قر ها پژوهشی يافت نشد که اين متغیر

استفاده  Smart PLSافزار رمي با استفاده از نمعادالت ساختار یابياز روش مدل باشدروابط بین متغیر ها به صورت همخطی می
: بخش دهدهاي معادالت ساختاري، سه بخش را تحت پوشش قرار میلبراي برازش و ارزيابی روايی مد Smart PLSروش  شد.
 .براي بدست آوردن نتیجه کمک گرفته شد  spssافزار همچنین از نرم گیري، مدل ساختاري و بخش کلی مدل.هاي اندازهمدل

 : داد که نتايج نشان 
گذارد همانطور که در پژوهش قره و رئیسی به اين نتیجه رسیدند  که رابطه هاي برقراري ارتباط بر اعتماد سازمانی اثر میمهارت

مثبت و معناداري بین اين دو متغیر وجود دارد. در فرضیه بعدي رفتار کارآفرينانه بر اعتماد سازمانی اثر دارد همانظور که در 
که اين دو متغیر تاثیر مثبت و معناداري با يکديگر دارند. و در فرضیه  شده است ی و همکاران به اين نتیجه رسیدهپژوهش رحمان

 نتايج است.نعمتی و همکاران به آن اشاره شده  هاي برقراري ارتباط بر رفتار کارآفرينانه اثر دارد همانطور که در پژوهشآخر مهارت

  ۱ فرضیه -۸جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش ۵.8۳0 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----اهداف
که بیشتر از مقدار  است به دست آمده   ۵.8۳0  و مقدار آماره تی  ۵۵۱/0  ریمتغ، مقدار ضريب مسیر براي ۳و2هاي مطابق نمايه

 .می شودتائید  ۱. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تمايز یتصالح  -2فرضیه 

 ۲ فرضیه -۹جدول 
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۳60 0.27۹ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----صالحبت تمايز   
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۳60  و مقدار آماره تی  27۹/0 ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و 2هاي مطابق نمايه

 .شود تائید می 2. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر  ري  بر ظرفیت يادگیري سازمانیيادگی  -3فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۰جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.7۵6 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----يادگیري
که بیشتر از مقدار است به دست آمده   2.7۵6 و مقدار آماره تی   ۵۵۱/0   ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي نمايهمطابق 

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. نان بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تاثیرکارک  -۴فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۱جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۵۹۵ 0.۱2۱  ظرفیت ياديگیري سازمانی >----کارکنان
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۵۹۵ و مقدار آماره تی    0.۱2۱  ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي مطابق نمايه

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 گیری:نتیجه

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه و ظرفیت يادگیري سازمانی  در ارتباط با متغییرهاي هاي فراوان از ادبیات گذشتهبا توجه به بررسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و  . در ادامه با توجه به اين کهداده باشدار را مورد بررسی قر ها پژوهشی يافت نشد که اين متغیر

استفاده  Smart PLSافزار رمي با استفاده از نمعادالت ساختار یابياز روش مدل باشدروابط بین متغیر ها به صورت همخطی می
: بخش دهدهاي معادالت ساختاري، سه بخش را تحت پوشش قرار میلبراي برازش و ارزيابی روايی مد Smart PLSروش  شد.
 .براي بدست آوردن نتیجه کمک گرفته شد  spssافزار همچنین از نرم گیري، مدل ساختاري و بخش کلی مدل.هاي اندازهمدل

 : داد که نتايج نشان 
گذارد همانطور که در پژوهش قره و رئیسی به اين نتیجه رسیدند  که رابطه هاي برقراري ارتباط بر اعتماد سازمانی اثر میمهارت

مثبت و معناداري بین اين دو متغیر وجود دارد. در فرضیه بعدي رفتار کارآفرينانه بر اعتماد سازمانی اثر دارد همانظور که در 
که اين دو متغیر تاثیر مثبت و معناداري با يکديگر دارند. و در فرضیه  شده است ی و همکاران به اين نتیجه رسیدهپژوهش رحمان

 نتايج است.نعمتی و همکاران به آن اشاره شده  هاي برقراري ارتباط بر رفتار کارآفرينانه اثر دارد همانطور که در پژوهشآخر مهارت

  ۱ فرضیه -۸جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش ۵.8۳0 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----اهداف
که بیشتر از مقدار  است به دست آمده   ۵.8۳0  و مقدار آماره تی  ۵۵۱/0  ریمتغ، مقدار ضريب مسیر براي ۳و2هاي مطابق نمايه

 .می شودتائید  ۱. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تمايز یتصالح  -2فرضیه 

 ۲ فرضیه -۹جدول 
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۳60 0.27۹ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----صالحبت تمايز   
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۳60  و مقدار آماره تی  27۹/0 ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و 2هاي مطابق نمايه

 .شود تائید می 2. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. تاثیر  ري  بر ظرفیت يادگیري سازمانیيادگی  -3فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۰جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.7۵6 0.۵۵۱ ظرفیت ياديگیري سازمانی >----يادگیري
که بیشتر از مقدار است به دست آمده   2.7۵6 و مقدار آماره تی   ۵۵۱/0   ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي نمايهمطابق 

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 دارد. نان بر ظرفیت يادگیري سازمانی  تاثیرکارک  -۴فرضیه 

 ۳ فرضیه  -۱۱جدول
 نتیجه (96/1>آماره تی ) ضریب مسیر مسیر

 پذيرش 2.۵۹۵ 0.۱2۱  ظرفیت ياديگیري سازمانی >----کارکنان
که بیشتر از مقدار است به دست آمده  2.۵۹۵ و مقدار آماره تی    0.۱2۱  ریمتغمقدار ضريب مسیر براي  ۳و2هاي مطابق نمايه

 .شودتائید می ۳. بنابراين فرضیه باشدمی ۹6/۱

 گیری:نتیجه

فرهنگ سازمانی کارآفرينانه و ظرفیت يادگیري سازمانی  در ارتباط با متغییرهاي هاي فراوان از ادبیات گذشتهبا توجه به بررسی
پژوهش حاضر از نوع کاربردي و  . در ادامه با توجه به اين کهداده باشدار را مورد بررسی قر ها پژوهشی يافت نشد که اين متغیر

استفاده  Smart PLSافزار رمي با استفاده از نمعادالت ساختار یابياز روش مدل باشدروابط بین متغیر ها به صورت همخطی می
: بخش دهدهاي معادالت ساختاري، سه بخش را تحت پوشش قرار میلبراي برازش و ارزيابی روايی مد Smart PLSروش  شد.
 .براي بدست آوردن نتیجه کمک گرفته شد  spssافزار همچنین از نرم گیري، مدل ساختاري و بخش کلی مدل.هاي اندازهمدل

 : داد که نتايج نشان 
گذارد همانطور که در پژوهش قره و رئیسی به اين نتیجه رسیدند  که رابطه هاي برقراري ارتباط بر اعتماد سازمانی اثر میمهارت

مثبت و معناداري بین اين دو متغیر وجود دارد. در فرضیه بعدي رفتار کارآفرينانه بر اعتماد سازمانی اثر دارد همانظور که در 
که اين دو متغیر تاثیر مثبت و معناداري با يکديگر دارند. و در فرضیه  شده است ی و همکاران به اين نتیجه رسیدهپژوهش رحمان

 نتايج است.نعمتی و همکاران به آن اشاره شده  هاي برقراري ارتباط بر رفتار کارآفرينانه اثر دارد همانطور که در پژوهشآخر مهارت
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روش Smart PLS براي برازش و ارزیابي روایي مد  ل هاي معادالت 
ساختاري، سه بخش را تحت پوشش قرار مي دهد: بخش مدل هاي 
اندازه گیري، مدل ساختاري و بخش کلي مدل. همچنین از نرم افزار 

spss  برای بدست آوردن نتیجه کمک گرفته شد.

 نتایج نشان داد که :
می گذارد  اثر  سازمانی  اعتماد  بر  ارتباط  برقراری  مهارت های 
همانطور که در پژوهش قره و رئیسی به این نتیجه رسیدند  که 
رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. در فرضیه 
بعدی رفتار کارآفرینانه بر اعتماد سازمانی اثر دارد همانظور که در 
پژوهش رحمانی و همکاران به این نتیجه رسیده شده است که این 
دو متغیر تاثیر مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. و در فرضیه آخر 
مهارت های برقراری ارتباط بر رفتار کارآفرینانه اثر دارد همانطور که 
در پژوهش نعمتی و همکاران به آن اشاره شده است. نتایج حاکی 
ارتباطی و مهارتهاي  از آن است که بین میانگین هاي مهارتهاي 
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و خوارزمی، تفاوت 
با  ارتباطی  مهارتهاي  بین  آن  بر  عالوه  و  نداشته  وجود  معنادار 

مهارتهاي کارآفرینی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
با توجه به مدل و نتایجی که از فرضیات پژوهش بدست آمد که 
نشان دهنده تایید هر 4 فرضیه می باشد پیشنهادات ذیل ارائه شده 
است.  شرکت باید درپي فرصت هایي باشد که هنوز مشتریان به 
آن فکر نکرده اند و این تفکر که نوآوري راهکار مناسبي براي حل 
مشکالت است، تقویت شود. به مدیران و رؤساي شرکت پیشنهاد 
تمامي سطوح،  در  کارکنان  تا  کنند  فراهم  شرایطي  که  مي شود 
به انجام خطرپذیري منطقي در راستاي پرورش اید ه هاي جدید 
تشویق شوند و خطرپذیري امري مثبت تلقي شود . شرکت عدم 
موفقیت و اشتباه ها در مسیر نوآوري، را  امري اجتناب ناپذیر بداند 
بیشتر دست  به موفقیت هاي  تا  بپذیرد  را  این گونه شکست ها  و 
یابد. پیشنهاد مي شود مدیران با دیدي واقع بینانه رقباي خود را 
بشناسند ، نسبت به آن ها محتاط و هوشیار باشند و تالش کنند 

ارشد  مدیران  بگیرند.  پیشي  رقباي خود  از  بهتر  ارائۀ خدمات  در 
سازمان، فضایي مناسب را فراهم کنند تا در رویارویی  با فرصت های 
جدید  تصمیم گیري و عملکرد  بي باکانه به تأخیر نیفتد و ایده هاي 
باید  خالقیت،  تحمل  خصوص  در  شوند.  عملي  سرعت  به  خوب 
به کارکنان اجازه داده شود تا در مورد مسائل و مشکالت کنوني 
سازمان راهکارهاي متفاوتي ارائه دهند و براي تغییر و بهبود قوانین 
ارزش  جویانه  سلطه  و  رقابتي  رویکرد  که  آنجا  از  شوند.  تشویق 
زیادي براي حفظ بقاي شرکت دارد، پیشي گرفتن از رقبا در زمینۀ 
تأمین امکانات و منابع دولتي ، ثبت اختراعات بیشتر نسبت به رقبا 
و کسب برتري نسبت به سایرشرکت ها مي تواند تأثیر شایاني در 
افزایش عملکرد شرکت و توسعۀ کارآفریني شرکت داشته باشد. به 
منظور ارتقاء سطح یادگیري سازمانی، نقش مؤثر فرهنگ سازمان 
یادگیرنده از سوي مدیریت سازمان مورد بازنگري جدي و عمیق 
قرار گیرد، چرا که سازمان ها با درک اهمیت دانش در پی راه هاي 
خلق آن بوده اند. در این راستا توصیه می شود به منظور افزایش 
ظرفیت هاي دانشی خود در تحقیق، توسعه، برگزاري کارگاه ها و 
دوره هاي مهارت آموزي سرمایه گذاري کند و همزمان در جهت 
ایجاد فرهنگی با ویژگی هاي سازمان یادگیرنده بکوشد، زیرا دانش 
براي خلق و تسهیم نیاز به زمینه مناسب دارد که پیشنهاد می شود 
اعتماد  ایجاد تعامالت حمایت کننده  از طریق  این زمینه مناسب 
و مشارکت بین نیروي انسانی، در جهت تقویت شبکه هاي علمی 
فراهم شود. در چنین محیطی متخصصین و صاحب نظران از طریق 
تعامالت سازنده بهتر می توانند دانش خود را با دانش هاي موجود 
امروزه  دهند.  رواج  سازمان  در  را  آفرینی  دانش  و  کنند  ترکیب 
سازمان ها به منظور دستیابی به کارایی و اثربخشی در جهت رشد و 
توسعه همه جانبه نیازمند کارکنانی توانمند و اثربخش می باشند، 
که تبادل دانش و اطالعات در محیطی با فرهنگ پشتیبان در خلق، 
حفظ و کاربرد بهینه دانش از مهمترین مؤلفه هاي مؤثر بر عملکرد 
کارکنان و سازمان می باشد. از لحاظ یادگیري می بایست جایگاه 
راهبردی خود را در تحقق سازمان یادگیرنده و خلق دانش نوین در 
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Abstract: Organizational culture is a key factor in the field of knowledge management, and 
interactions can lead to learning and knowledge creation of human resources as long as the 
culture of this environment shifts towards the learning organization. The purpose of this study 
was to determine the impact of entrepreneurial organizational culture on learning capacity 
at Artaville Tire. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlative in 
nature and method. PLS and SPSS software were used for analysis. Therefore, to evaluate 
the reliability of the research measurement model, factor loadings coefficients, Cronbach's 
alpha coefficients and composite reliability, convergent validity and divergent validity 
were used. The results show that the correlational relationships between the variables have 
been confirmed and based on the present study it can be suggested that an organization 
can succeed with employees and managers with entrepreneurial organizational culture and 
organizational learning capacity.

Keywords: Entrepreneurial organizational culture, organizational learning capacity, 
entrepreneurship

Management


